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  چکیده

نگاري توزري در کتاب اَلاکتفـاء فـی اَخبـار شناسی تاریخهدف اصلی این نوشتار، بررسی روش

نگـاري، یعنـی خلفانگـاري آشـنا هـاي تـاریخشناسی، ما را با یکی از الگوهالخُلفاء است. این روش

  هاي سالشمار و موضوعی است. اي از شیوهن، آمیختهسازد که تألیف اخبار تاریخی در آمی

دهـد بـا وجـود نگـارش هاي پژوهش که شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، نشـان مییافته

اَلاکتفاء فی اَخبار الخُلفاء در سده ششم، این کتاب دربردارنده اخبار بسیار و روایاتی مهم و نـادر در 

لط مسیحیان بر شهرهاي شـمالی انـدلس اسـت کـه در دیگـر باره حاجبان، کاتبان، خلفا و نیز تس

شناسـی، در شـمار شـود. ایـن کتـاب بـه لحـاظ شـکلمنابع، کمتر سخنی در آن بـاره دیـده می

نگاري عمومی است که با محوریت خلفا به نگارش در آمده و شیوه تألیف اخبار تـاریخی آن، تاریخ

نگاري که با اسـلوبی سـاده و روان حالشرح هاي سالشماري، موضوعی واي است از شیوهآمیخته

  شود.نوشته شده و داوري در آن دیده نمی

                                            
 ashkevari@znu.ac.ir. استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان: 1

 seyedi2007@yahoo.com ار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:. استادی2

 kimiya3517@gmail.com: . دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان3

 4/12/97پذیرش:                                 2/10/97تاریخ دریافت: 



 

88 

    

88 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

  کلیدواژگان

  الکردبوس التوزري، تاریخ نگاري مغرب اسلامی.خلفانگاري، الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، ابن

  مقدمه

تردگی، در مقایسه با مشرق اسلامی، افزون بر محدودیت و عدم گس 1نگاري شمال آفریقاتاریخ

؛ ژان سـواژه، 272: 1370از نظر تعداد متون، کمتر، و از نظر زمانی نیز متأخر اسـت (کلـود کـاهن،

نگـاري در شـمال آفریقـا از سـده سـوم هجـري، ). با وجود این، بعد از شـروع تاریخ399: 1366

. از سـده نگاري در آن به نگارش درآمـدهاي تاریختدریج پیشرفت کرد و انواع گونهنگاري بهتاریخ

نهاجی نگاري مغرب چند کتاب وجود دارد؛ از جملـه اثـر ابـوبکربنششم هجري، در تاریخ علی صـَ

صـورت تومرت و ابتداء دولۀ الموحدین که بهبنق) به نام اخبار المهدي555-490مُکنی به بَیذَق (

ر ابـومروان هاي روزانه نوشته شده است و کتـاب المَـنُّ بالامامـۀ علـی المستضـعفین اثـیادداشت

ق) که به شـیوه سالشـمار آن را 594محمد، مشهور به صاحب الصلاة (متوفاي بعد از بنعبدالملک

الکردبوس التوزري مؤلف الاکتفاء فی اخبار الخلفاء کمتـر سـخن گفتـه نگاشت. در این میان، از ابن

لاکتفـاء فـی اَخبـار نگار قرن ششم هجـري، بـا نگـارش االکَردَبوس اَلتَوزَري، تاریخشده است. ابن

هـاي ترین تواریخ عمومی مغرب اسلامی را پدیـد آورد. اگرچـه آگاهیالخُلفاء توانست یکی از مهم

نظران هاي متعدد کتاب، اهمیت و توجه صاحبزیادي از نویسنده کتاب در دست نیست، اما نسخه

  دهد.را به آن نشان می

نگاري توزري در کتـاب هاي تاریخویژگیهدف اصلی نگارنده در این مقاله، شناسایی روش و 

نامـه وي الاکتفاء فی اخبار الخلفاء است؛ اما پیش از پرداختن به این مبحـث، مختصـري از زنـدگی

نگـاري تـوزري هـاي تاریخویژگـی شود. سپس، تلاش شده علاوه بر تبیین خلفانگاري، بهبیان می

  از:اند پرداخته شود. دو سؤال اساسی این پژوهش، عبارت

  توزري در نگارش الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، چه روشی را به کار برد؟ .1

 . در تدوین الاکتفاء فی اخبار الخلفاء از چه منابعی بهره گرفته شده است؟2

نگاري وي انجام نشده اسـت. بـراي هاي چندانی در باره توزري و روش تاریختاکنون پژوهش

                                            
نگاران یکسان نیست. با وجود این، مغرب اسلامی، از شمال آفریقـاي لامی، نزد جغرافی. حدود جغرافیاي مغرب اس1

 کنند که در این مقاله نیز این حوزه مورد نظر است.امروزي، یعنی از غرب مصر تا اقیانوس اطلس را مغرب تلقی می
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میلادي بخش تاریخ اندلس این کتاب را به چاپ رسـاند. 1971 بار، احمد مختار العبادي درنخستین

میلادي، اقدام بـه 2009میلادي و عبدالقادر بوبایه در 2008عبدالله الغامدي در بنپس از وي، صالح

الکردبوس التـوزري، شده در باره ابنتصحیح و چاپ کتاب کردند. جدیدترین و تنها پژوهش انجام

است که نویسندگان، بیشتر به تکـرار  1د حمادي و علاء جاسم حماديمربوط به مقاله ایمان محمو

اند و خلفانگاري در پژوهش آنها مورد غفلت واقع شده است. نیز در روش، مطالب الغامدي پرداخته

  شده است. شیوه نگارش و منابع، کمبودهایی وجود دارد که در پژوهش حاضر به آنها پرداخته 

 نامه توزري. زندگی1

الکردبوس التوزري در دست نیست. همچنین، در باره نـام پـدر ی فراوانی از شرح حال ابنآگاه

ــود دارد. ابن ــر وج ــاف نظ ــه وي، اختل ــار (د. و کنی ــومروان 658الاب ــا، وي را اب ــک ج ق) در ی

: 2، ج2008الکردبـوس (مقدمـه مصـحح الغامـدي، القاسم التوزري معروف به ابنابیبنعبدالملک

) آورده 852الکردبوس التـوزري (همـان: بنمحمـدبندیگـر، ابـومروان عبدالملک) و در جاي 682

ابـــومروان «ق)، مـــورخ، ادیـــب و شـــاعر، یـــک بـــار نـــام وي را 681شـــباط (د. اســـت. ابن

) و بار دیگـر چنـین آورده 131: 1(همان، ج» الکردبوس التوزريبنمحمدبنالقاسمابیبنعبدالملک

 4ق)، 703). مراکشـی (د. 149(همان: » الله)الکردبوس(رحمهبنالملکالفقیه ابومروان عبد«است: 

: 2(همـان، ج» الکردبوس التـوزريبنمحمـدبنابومروان عبدالملک«بار از وي یاد کرده؛ اما دو بار 

» الکردبوسبنالقاسـم التـوزري ابـامروانابیبنعبدالملک«) و دو بار دیگـر، 61: 3؛ همان، ج206

  ) آورده است. 256و253: 5(همان، ج

شـباط وي را پژوهشگران نیز در ضبط نـامِ وي اختلـاف نظـر دارنـد. العبـادي بـه نقـل از ابن

) 134: 6تـا، ج؛ بروکلمان، بـی8: 1الکردبوس التوزري (همان، جبنالقاسمابیبنابومروان عبدالملک

التـوزري (مقدمـه مصـحح  الکردبوسبنالقاسـمابیبنمحمدبننام نهاده و محفوظ، او را عبدالملک

قاسـم الکردبـوس التـوزري بن) یـاد کـرده و زرکلـی، وي را عبدالملک158: 1، ج2008الغامدي، 

رسد که این اختلاف نظرها، ریشه در عدم ثبت و ضبط دقیـق ) گفته است. به نظر می161(همان، 

از اهـالی انـدلس هاي تراجم و انساب داشته باشـد. البتـه العبـادي وي را شرح حال وي در کتاب

، یعنـی اهـل قرطبـه اسـت El Cordobesدانسته است؛ با این توضیح که الکردبوس در واقع، 

                                            
لسادس أو بدایۀ السابع الهجـریین) الکردبوس (نهایۀ القرن اابن«. حمادي، ایمان محمود و علاء حامد جاسم حمادي، 1

  ق.1440(کانون الاول)،  127، مجلۀ الآداب، العدد »منهجه و موارده فی کتابه الاکتفاء فی اخبار الخلفاء
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  ). 8(همان: 

اش ابومروان، نامش عبدالملک، نام پـدر وي، توان چنین نتیجه گرفت که کنیهاز این همه، می

زیسـته (همـان: ر میمحمد مکنّی به ابوالقاسم، و نام جدّ وي، الکردبوس بـوده اسـت. وي در تـوز

). اکنـون 163ثبت کـرده اسـت (همـان: » تُوزَر«اش را اش، محل زندگی). تجانی در سفرنامه57

توزر نام استان و شهري در جنوب کشور تونس و مرکز اقلیم قسطیلیه یا جرید است (بـراي اطلـاع 

  »).توزَر«بیشتر، ر.ك: دانشنامه جهان اسلام، ذیل 

اطلاعی در دست نیست؛ با وجود این، او را از مورخان اواخر سـده  از سال تولد و درگذشت وي

). بروکلمـان، وي را از مورخـان 241: 1994اند (العربـی، ششم و اوایل سده هفتم هجري دانسـته

: 1، ج2008سده ششم هجري معرفی کرده (الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، مقدمـه مصـحح الغامـدي، 

). الجـابی، وي را زنـده 158ق در قید حیات بود (همـان: 575). محفوظ، معتقد است در سال 134

عبدالله الغامدي، مصحح کتاب، نوشته است کـه تـوزري بنق دانسته است. صالح575پس از سال 

). بابویـه کـه بـه تصـحیح کتـاب 18در دهه پنجم سده ششم هجري به دنیا آمده است (همـان: 

تـوان ). می7: 2009(مقدمه مصحح بابویـه،  پرداخته، وي را مورخ سده ششم هجري دانسته است

قاسـم بنهاي پایانی حیـات تـوزري کمـک گرفـت. از جملـه اینکـه محمداز شواهدي براي سال

ق درگذشـت، یـا ابوعبداللـه 604ق یـا اوایـل 603تر اشـاره شـد ـ در اواخـر التمیمی ـ که پیش

سـعاده بنخلفبنمحمدبنبداللهق از دنیا رفـت، از ع610عبدالرحمن التجیبی که در سال بنمحمد

تـوان گفـت وي در نیمـه اوّل الکردبوس روایت کرده بود. بنـابراین، میحدیث کرده و او نیز از ابن

، 2008هجري قمري درگذشت (ر.ك: الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، مقدمه مصـحح الغامـدي،  7قرن 

  ).151-150: 1440؛ حمادي،65-64: 1ج

الکردبوس به منظـور طلـب علـم، و فقدان امکانات علمی در توزر، ابنهاي پیاپی در پی آشوب

). در تـونس نـزد 153: 1373به یکی از مراکز علمی آن روزگار، یعنی تـونس رفـت (عبـدالوهاب، 

: 2، ج1995الابار، ق) دانش آموخت (ابن604عبدالکریم التمیمی (د. بنعبدالرحمنبنقاسمبنمحمد

ق از راه دریا براي طلب علم و حدیث، عازم مصر و شـهر 573سال  ). سپس، در محرم162-161

عبدالوهاب قرطبی کسب علم و روایـت بنعلیبناسکندریه شد. ظاهراً در این مسیر، از عبدالوهاب

). توزري هنگامی وارد اسکندریه شـد کـه 63: 3، ج2012؛ مراکشی، 109: 3کرده است (همان، ج

گذشت. او در اسکندریه کتاب الموطـاء به دست ایوبیان می ق)567شش سال از سقوط فاطمیان (

) و از ابوطاهر حـافظ 162: 2، ج1995الابار، عبدالرحمن التمیمی آموخت (ابنبنقاسمبنرا از محمد
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ق) 575سـعاده الاصـبحی (د. بنخلفبنمحمدبن) و عبدالله8: 1971ق) (العبادي، 576السِلفی (د. 

). بعد از بازگشت از مصر، نخست به تونس و از آنجا 271: 2، ج1995لابار، اروایت آورده است (ابن

به زادگاهش توزر رفت و باقی عمر را در زادگاهش سپري کرد و در آنجا نیز بـدرود حیـات گفـت 

  ).159: 4، ج1994(محفوظ، 

چـاپ ترین کتاب توزري، الاکتفاء فی اخبار الخلفاء نام دارد که تاکنون دو بـار تصـحیح و مهم

عبدالله بنصفحه، از سـوي صـالح 1921م در سه مجلد و 2008ق/1429شده است. ابتدا در سال 

الغامدي در دانشگاه مدینه به چاپ رسید و سپس، عبدالقادر بابویه، استاد دانشگاه وهران، در سـال 

صفحه، در بیروت این کتـاب را تصـحیح کـرد و بـه چـاپ  511م در یک مجلد و 2009ق/1430

) 15-13نسخه ( 4هاي دنیا موجود است. بوبایه هاي متعددي از الاکتفاء در کتابخانه. نسخهرسانید

دهد این کتاب مورد توجـه قـرار داشـته اند که نشان می) را نام برده73-70نسخه ( 10و الغامدي 

است. تا پیش از چاپ کامل کتاب، احمد مختار العبادي، استاد دانشکده ادبیات اسـکندریه، بخـش 

الابـار هنگـام سـخن از مربوط به اندلس را با عنـوان تـاریخ الانـدلس بـه چـاپ رسـاند. البتـه ابن

از وي در کتاب الاربعین حدیثا شماري روایت آورده «نویسد: سعاده الاصبحی میبنمحمدبنعبدالله

ري از آن ). اما آگاهی بیشـت852: 2، ج1995الابار، (ابن» جستو گفته است: با ما (علم) حدیث می

دهـد کتـاب در دست نیست تا بتوان در آن باره، اظهارنظر کرد؛ مگر اینکه عنوان کتاب نشـان می

  ).155: 1440پیرامون احادیث نبوي نوشته شده بود (حمادي، 

 نگاريِ خلفا در مغرب. الاکتفاء فی اخبار الخلفاء؛ اوّلین تاریخ2

  نگاري خلفا. تاریخ2-1

هاي برجسته آن به شـمار نگاري در دوره اسلامی، یکی از ویژگیریختنوع و گستردگی انواع تا

ها. (ر.ك: نامهها و سرگذشـتنامهرود؛ از جمله: تواریخ عمومی، محلی، دودمانی، طبقات، سـدهمی

نگـاري ). در تاریخ6، دانشـنامه جهـان اسـلام، ج»نگـاري اسـلامیناجی و دیگـران، تاریخ/تاریخ«

نگــاري ، نقـش بســزایی دارنـد. در بحــث زمـان و زمان»حــاکم«و » زمـان«اسـلامی، دو مؤلفــه 

)Chronographyاي وجـود دارد. نگاري سـالنامهنگاري خلافتی و زمان)، دو شکل عمدة زمان

نگاري ایرانیان پـیش از اسـلام بـوده تنظیم تاریخ بر اساس سلطنت فرمانروایان، ظاهراً سنّت تاریخ

). 22: 1391خی ساسانی وارد زبان عربی شـده اسـت (میثمـی، است که از طریق ترجمه آثار تاری

توان اواخر سده دوم هجري قمـري را اي پیشی دارد و مینگاري خلافتی، بر سالنامهبنابراین، زمان
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ندیی (د. 100: 1389نگاري دانست (رابینسن، گونه تاریخآغاز این )؛ به عنـوان نمونـه، ابومعشـر سـِ

خبار تاریخی و یکی از نخسـتین راویـان سـیره نبـوي، کتـابی بـا ق)، محدث و راوي برخی ا170

عنوان التاریخ یا تاریخ الخلفاء نوشت که خطیـب بغـدادي اجـازه روایـت از آن را داشـت (میثمـی، 

 ).143: 1، ج1391

گیري و شـود کـه بـا جهـتنگاري اطلاق میگونه تاریخنگاري خلفا، به آنخلفانگاري یا تاریخ

نگـاري سالشـمار ه شده باشد. باید توجه داشت که عنوان خلفانگـاري بـا تاریخمحوریت خلفا نوشت

مانند: طبري، یعقوبی، اخبار الطوال یا مروج الذهب مسعودي که تـاریخ عمـومی اسـلام بـه شـمار 

هـایی از آثـار دائـرة هـا یـا بخشنگارينگاري، مقصود تکگونه تاریخروند، تفاوت دارد. در اینمی

به ارائه اسامی خلفا پرداخته و اطلاعـات » لیست«یا  »فهرست«صورت که صرفاً بهالمعارفی است 

نگـاري، اهمیـت نقـش دهند. بنابراین، مبنـاي ایـن سـبک از تاریخاي را در این باره ارائه میویژه

زمـام امـت «اي بـود کـه خلیفه در تاریخ اسلام بود؛ زیرا جایگاه خلیفه در نزد ملل مسلمان به گونه

به دست او بود و هر ولایتی برگرفته از ولایـت او؛ هـر مقـام دینـی یـا دنیـوي، از منصـب او فقط 

  ).49: 1393(الرفاعی، » شد و او، هم حاکم دنیوي بود و هم حاکم دینیمنشعب می

، یعنـی سـال آغـاز و »زمـان«توان گفـت نگاري، میدر توضیح عنصر زمان در این نوع تاریخ

سنده اهمیتی بسیار دارد که دقیقاً خلیفه از چه زمانی تا چه زمـانی همـراه پایان خلافت، و براي نوی

هاي اضافی و روزها خلافت کرده است. آغاز خلافت، روزي است که با خلیفـه جدیـد با جزئیات ماه

تواند روز پایـان بـه حسـاب شود و روز مرگ یا قتل وي و احیاناً خلع او از خلافت نیز، میبیعت می

رسـیم، از حجـم شود. با آنکه هرچـه بـه پایـان کتـاب میضوع در الاکتفاء نیز دیده میآید. این مو

شود، اما توزري به عنصر زمان توجه بسیار دارد و آغـاز و پایـان کـار خلفـا را بـا مطالب کاسته می

: 2؛ پایـان خلافـت، ج684-683: 2، آغـاز خلافـت یزیـد، ج2008دقت آورده است (ر.ك: توزري، 

؛ آغــاز خلافــت 1343-1342: 3؛ پایــان خلافــت، ج1324-1323: 3لافــت ســفاح، ج؛ آغـاز خ775

؛ آغـاز 1599: 3؛ پایـان، ج1598: 3؛ آغاز خلافت مکتفی، ج1593: 3؛ پایان، ج1558: 3مهتدي، ج

 ).1618: 3؛ پایان، ج1617-1616: 3خلافت مقتدر، ج

 شود:، در خلفانگاري به موارد زیر توجه می»خلیفه«یا » حاکم«در معرفی 

الف. تعیین نسبت خانوادگی خلفا. رسم بر آن است که در باره خلیفه گفته شود کـه وي فرزنـد 

خلیفه پیشین بوده است یا عموزاده یا برادر. همچنین، معرفی مادر خلیفه از مسائلی بود کـه اغلـب 

، بـه جـز ). این مادران685و598-596: 2، ج2008شد (به عنوان نمونه: توزري، به آن پرداخته می
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هاي شدند و به شـکلیک دوره کوتاه که از قبایل عربی بودند، غالباً از میان کنیزکانی انتخاب می

یافتنـد و بـه عنـوان اُمّ ها به مرکز، انتقال میها و یا حبشیها، رومیمختلف از میان بربرها، ایرانی

: 3، مـادر منصـور، ج2008ري، کردند (به عنوان نمونه: تـوزولد (مادر بچه) جایگاه بهتري پیدا می

؛ مـادر مکتفـی، 1559: 3؛ مـادر معتمـد، ج1549: 3؛ مادر مهتدي، ج1539: 3؛ مادر معتز، ج1344

  ).1618: 3؛ مادر قاهر، ج1599: 3؛ مادر مقتدر، ج1593: 3ج

ب. نکته بعدي در باره خلیفه، سخن گفتن از خصوصیات جسمی و مسائل مربـوط بـه قیافـه، 

دیگر، مانند: داشتن خال و ابروهاي پیوسته، چشمان بـزرگ، مـوي سـفید در  رنگ پوست و موارد

هاي کوتاه یا بلند از خلیفه به دسـت داده حالسر و ریش و غیره است که در این گونه موارد، شرح

  ).1529و1522، 132: 3؛ ج830-829و777، 686: 2، ج2008شود (به عنوان نمونه: توزري، می

هاي حکـومتی خلفـا در امـور مـالی یـا هاي اخلاقی و روشاز ویژگی ج. سرانجام اینکه برخی

: 2سیاسی که بدان شهرت داشتند، آورده شده است؛ ماننـد: معاویـه، آدم حلیمـی بـوده (همـان، ج

ــان: بن)، مروان609 ــته (هم ــهرت داش ــرمین ش ــاختمانی ح ــاي س ــه کاره ــدالملک ب )، 985عب

مروان، بن)، عبـدالملک989سـتان سـاخته (همـان: کسی بوده که بیمارعبدالملک نخستینبنولید

ــان:  ــوده (هم ــل ب ــان: بن)، یزید827بخی ــوده (هم ــب ب ــو و لع ــل له ــدالملک، اه ) و 1121عب

  ).1140عبدالملک در اجراي امور، دقت نظر فراوان داشته است (همان: بنهشام

کل سـنّتی و یـا در شـ» نگاريلیسـت«نگـاري، تعبیـر نکته مهم دیگر در این سـبک از تاریخ

نگـاري اسـلامی سـابقه داشـت و است. این، سنّتی است کـه در تاریخ» نگاريتسمیه«رسمی آن، 

معمولاً بر اساس آن، فهرستی از اشخاصی که در یک مسئله یا رویـداد دخالـت داشـتند، فـراهم و 

دیگـري شد؛ مانند آنچه در باره فهرست صحابه حاضر در بدر یا شهیدان احد یا هر جـاي ارائه می

). ارائـه لیسـت و 158-157: 1390پناه، شود (براي اطلـاع بیشـتر، ر.ك: هـدایتاز تاریخ دیده می

فهرست در باره خلفا و براي ایجاد ذهنیت تاریخی و عبور از قـرون در اذهـان مخاطبـان، اهمیـت 

داشت و به همین دلیل، هرچـه تعـداد خلفـا و سلسـله امـراي محلـی و سـلاطین منـاطق بیشـتر 

شد؛ زیرا مخاطبـان از مورخـان انتظـار گشت، ضرورت نگارش این قبیل آثار بیشتر و بیشتر میمی

اي پیشـین، ذهنشـان را اي بیان کنند که آنان بتوانند در عبور از تاریخ سدهداشتند تاریخ را به گونه

شـخیص آسانی جاي خلفا و طبعاً رویدادهاي مهمی را که منسوب به آنان بود، تمنسجم کرده و به

  دهند.

نگاري با محوریت خلفـا نوشـته شـده بـود؛ ماننـد: المحبّـر نوشـته پیش از توزري، چند تاریخ



 

94  

   

94  

   

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

ق)، اسـماء 273ماجه (د. ق)، تاریخ خلفاي ابن276قتیبه (د. ق)، معارفِ ابن245حبیب (د. بنمحمد

ق). بنـابراین، کتـاب 580العمرانی (د. ق) و الإنباء فی تاریخ الخلفاء اثر ابن456حزم (د. الخلفاء ابن

حزم، اوّلین نوع خلفانگاري در اندلس، و کتـاب تـوزري، اوّلـین نـوع در ایـن زمینـه در مغـرب ابن

  اسلامی است.

 معرفی الاکتفاء فی اخبار الخلفاء و محتواي آن .2-2

توان الاکتفاء فی اخبـار الخلفـاء را کتـابی بـا محوریـت خلفـا گفته، میبا توجه به مطالب پیش

در این کتاب، نخست از پیامبر هاشمی یـاد «نست. توزري کتاب را این گونه معرفی کرده است: دا

کنم و پس از آن، از خلفاي راشدین و سپس، هـر آن کـس از خلفیگـان امـوي و عباسـی کـه می

(تـوزري، » اي، بر عهـده داشـتنداي پس از سدهفرمانروایی این امت را نسلی پس از نسلی و سده

). این اثر، یک دوره عمومی تاریخ اسلام از آغاز (سـیره نبـوي) تـا روزگـار 126-125: 1، ج2008

) و 125اي کوتاه در حمد و ثناي الهی آغاز گردیده (همان: شود. کتاب با مقدمهمؤلف را شامل می

اسـت.  برگ، ویژه سـیره پیـامبر 96بخش نخست کتاب، با  در چهار بخش تنظیم شده است:

بـرگ  726رگ، به خلفاي راشدین پرداخته و سومین بخش را بـه امویـان بـا ب 374بخش دوم با 

  برگ، در باره عباسیان است. 350اختصاص داده و بخش چهارم نیز با 

پرداختـه شـده و  نامـه پیـامبرصورت موضوعی بـه زنـدگی ، بهدر بخش سیره پیامبر

ورده است: نسـب و تولـد پیـامبر، ترین رویدادهاي سیره نبوي را به شیوه سالشمارانه آمؤلف، مهم

آورنـدگان، صـلح رؤیاي آمنه پیش از تولد پیامبر، وفات آمنه، حـوادث قبـل از بعثـت، اوّلـین ایمان

هاي پیـامبر، کاتبـان، حاجبـان، خادمـان و ها و سریهحدیبیه، هجرت پیامبر از مکه به مدینه، غزوه

. این بخش، بـا رحلـت پیـامبر و چگـونگی امیر سپاه، خاتم (انگشتري) و معجزات، فرزندان و زنان

 ).218-128رسد (همان: کفن و دفن و غسل ایشان به اتمام می

گیـرد. در بحـث معرفـی صفحه دربرمی 374خلفاي راشدین، دومین بخش پُرحجم کتاب را با 

خلفاي راشدین، چند مورد مشترك است: نسب و کنیه، اسـلام آوردن، چگـونگی بیعـت بـا خلیفـه، 

هاي اخلاقی خلیفه، حاجب، کاتب، قاضی، خاتم و فرزندان وي؛ اما افزون بـر ات و ویژگیمادر، صف

)، فـتح شـام 257-254ولید (همـان: بنق) به فتوحات خالد13-11این موارد، در سخن از ابوبکر (

) اشـاره کـرده اسـت. 263-259)، نبرد اجنادین و واقعه مـرج الصـفر (همـان: 259-257(همان: 

). 367-324ق) به فتوحات اختصاص دارد (همـان: 23-13ب در خلافت عمر (حک: بیشترین مطال
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علاوه بر فتوحات، مبدأ تاریخ هجري، ماجراي طاعون عَمواس و تعیین شوراي خلافت، از مـواردي 

  است که از آنها سخن گفته است. 

سـه بـاره  ق) ادامه یافت و برخی از مناطق دو یا35-23از آنجا که فتوحات در خلافت عثمان (

فتح شد، مطالب کتاب نیز به این موارد اختصـاص یافتـه اسـت؛ البتـه اطلاعـاتی در بـاره توسـعه 

الصواري نیز آورده شده است. بخـش پایـانی، بـه اتفاقـاتی مسجدالحرام و مسجدالنبی و نبرد ذات

-35( ). دوران امـام علـی477-397اختصاص دارد که به قتل خلیفه سوم منجر شد (همان: 

، »خطبـه مونقـه«تفصیل بیان شده است که در آن، از خطبه بدون الف امام، معروف بـه ق)، به40

هـاي دوران امـام شـود. تـوزري جنگها نیز دیده میهایی از قضاوت و عدالت امام و نامهداستان

). مطالـب بخـش خلفـاي راشـدین، بـا 594-478را نیز با جزیئات آورده است (همـان:  علی

رسد: صلح امام با معاویه، چگونگی همراهی و بیعـت به پایان می ه امام حسنرخدادهاي دور

  ).594-584(همان:  در باره امام حسن عاص با معاویه و دو روایت از پیامبربنعمرو

به خلفا، نادرسـت و بـه دور  الکردبوس در باره رویکرد امام علیهاي ابنبرخی از گزارش

رسد بر آنچه به دوران خـویش میـان مـردم رایـج و شـایع ه نظر میهاي تاریخی است و باز داده

شتابان و با گریه بـر بـالین ابوبکرحاضـر  نویسد که امام علیبوده، اعتماد کرده است؛ مثلاً می

خدایت رحمت کناد! به خدا که تـو نخسـتین مسـلمان و «شد و سخنانی در ستایش ابوبکر گفت: 

). حـال آنکـه در 271(همـان: » ترین ایشـان بـوديو خداترسترین ترین مؤمنان و بایقینخالص

و لم یجمـع بیـت واحـد فـی الاسـلام یومئـذ غیـر «نهج البلاغه چنین آمده است:  192خطبه 

). همچنـین، در خطبـه شقشـقیه 192البلاغه، خطبه (نهج» و خدیجۀ و انا ثالثهما اللهرسول

قحافه کـرده و خـودداري علـی از پسر ابی که نقد عریان و آشکار از غارت میراث خویش از سوي

  بیعت با ابوبکر در ابتدا، همگی نشان از ساختگی بودن این ستایش دارد.

محمد، معرفی کرده و رخـدادهاي بنق) را از معاویه تا مروان132-40امیه (توزري، خلفاي بنی

حه بـه شـمار صـف 726ترین بخش کتاب با دوران خلافت هریک را توضیح داده است که طولانی

ق) (همـان: 64-60)، یزیـد (683-596: 1، ج2008ق) (تـوزري، 61-40آید. خلافت معاویـه (می

) از دیگــر خلفــا، بــا جزئیــات 982-828ق) (همــان: 86-65مروان (بنو عبــدالملک )685-776

مروان مفصـل اسـت. روش تـوزري در بنبیشتري یاد کرده است که از این نظر، خلافت عبدالملک

پردازد و سپس، وقـایع ش نیز به خلفاي راشدین مانند است؛ یعنی ابتدا به معرفی خلیفه میاین بخ

اي همدلانه و با جزئیات فـراوان را به گونه کند. توزري قیام امام حسیندوران وي را بیان می
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وجـود  ). نکاتی چند در مطالب وي در باره قیـام امـام حسـین758-698آورده است (همان: 

  دارد:

ق)، 310نگاري شرق اسـلامی ماننـد طبـري (د. ها شباهت بسیاري به منابع تاریخف. گزارشال

عتبه به بنق) دارد؛ به عنوان نمونه: رخصت ولید290یا  284ق) و یعقوبی (د.ح. 345مسعودي (د. 

)، 702: 2امام براي رفتن از نزد وي و پذیرش وعده امام براي بیعت در پگـاه آن شـب (همـان، ج

زبیر بنعروه و سستی کوفیان در یاري مسلم و خرسـندي عبداللـهبنعقیل و هانیبنن مسلمداستا

)، 716-704دیـد (همـان: از آهنگ امام براي رفتن از مکه به عراق که فضا را براي خـود بـاز می

) و عمـر 724)، خواهرش زینب (همـان: 723اکبر (همان: علی با پسرش علیبنوگوي حسینگفت

رسـد ایـن هماننـدي، بـیش از هـر عامـل دیگـري، اثرپـذیري ). بـه نظـر می725ن: سعد (همـا

هاي نخست و میانی را نگاري غرب اسلامی از شرق اسلامی در رخدادهاي صدر اسلام و سدهتاریخ

  دهد.نشان می

، 669(همـان: » اللـه عنـهرضـی«علی بـا جملـه دعـایی بنب. یاد کردن پُرشـمار از حسـین

استفاده کـرده اسـت (همـان: » الله عنهرضی«شهداي کربلا نیز از جمله دعایی ). براي 720و700

  ).735و734، 733

زیـاد و بعـد از مسـهر کـه بـه فرمـان ابنبندارانه در خصوص قیسج. موضع همدلانه و طرف

زیاد و پـدرش، از پشـت بـام علی و زبان گشودن به لعن کردن ابنبنخودداري وي از سبّ حسین

  ).720کند (همان: یاد می» رحمه الله تعالی«افکنده شد. او از قیس با عبارت  قصر به زیر

زیاد؛ ماننــد آنجــا کــه از ســوي یزیــد بــه جــاي بند. لعنــت فرســتادن پُرشــمار بــر عبیداللــه

). نیز در داسـتان فرسـتادن اسـیران و سـر مبـارك 705شود (همان: بشیر، والی کوفه میبننعمان

  ).748فرستد (همان: زیاد لعنت میزید که بر ابنعلی به نزد یبنحسین

)، و لعن مـردي از 741عمرو نخعی (همان: بنعلی، مانند سنانبنلعنت کردن قاتلان حسینه. 

  ).738کنده به نام مالک، که به امام یورش برده بود (همان: 

جاي دیگر از او بـا )، در هیچ 758گوید (همان: معاویه را لعن میبنو. جز در یک مورد که یزید

کند. البته دوره یزیـد را نقـد کـرده و آن را عصـر رواج غِنـا در مکـه و مدینـه و این جمله یاد نمی

  ).759داند (همان: گسترش لهو و لعب و فسق و فجور در تمام مناطق می

اشـتباه وي را حسـن نوجـوان، بهبنز. یک اشتباه در گزارش وي. توزري در یـاد کـردن قاسم

). فـتح 723نامیده اسـت (همـان: » الله عنهم اجمعینطالب اخوالحسین رضیابیبنعلیبنقاسم«
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-1141) و والیان افریقیه و اندلس (همـان: 1018-996عبدالملک (همان: بناندلس در زمان ولید

  )، از دیگر مطالب این قسمت از کتاب است.1195و1146

صفحه است. ایـن  121) آمده و شامل 1202: (همان» اخبار الاندلس«تاریخ اندلس، با عنوان 

شود و مـواردي هاي سودمند کتاب محسوب میبه دلیل استفاده از تواریخ محلی، از بخش«بخش 

عامر و ابیبنزیاد به اندلس، شخصـیت منصـوربندر باره چگونگی ورود مسلمانان به رهبري طارق

). مطالـب تـاریخ 14-12: 1971(العبـادي،» تاشفین دارد که در منابع دیگر وجـود نـداردبنیوسف

شود که امویان در مشرق از بین رفتند و عباسیان حکومت را در دسـت اندلس از مقطعی شروع می

عبدالرحمن فهري بنگرفتند. در این مدت، اندلس در اختیار آخرین والی اموي اندلس، یعنی یوسف

). سـپس، بـه ورود 61: 1396وغنـی، ق امـارت را در دسـت داشـت (ر129الثـانی بود که از ربیع

: 2، ج2008عبدالرحمن داخل و برخی دیگر از بازماندگان اموي به اندلس پرداخته اسـت (تـوزري، 

هشــام، بنعبدالرحمن، حکمبن). جانشــینان عبــدالرحمن داخــل (بــه ترتیــب: هشــام1202-1204

محمـــد، بنبدالرحمنمحمـــد، عبنمحمـــد، عبداللهبنعبـــدالرحمن، منذربنعبـــدالرحمن، محمد

-1204صـورت خلاصـه آورده شـده اسـت (همـان: عبدالرحمن)، به بنعبدالرحمن، هشامبنحکم

). در 1217-1210ق)، خلاصه توضیح داده شـده اسـت (همـان: 399-367). عصر عامري (1210

» عصـر فتنـه«ادامه، وقایع حدفاصل فروپاشی دولت عامري تا عصر ملوك الطوایـف مشـهور بـه 

) آمـده اسـت؛ از جملـه قیـام فـردي از خانـدان امویـان در قرطبـه بـه نـام 222: 1396نی، (روغ

  ).1219: 2، ج2008نامید (توزري، » مهدي«هشام که خود را بنمحمد

قمري به پایان رسید و اندلس میان امیران طوایـف تقسـیم  422عصر امویان اندلس، در سال 

است. حـوادث ایـن دوره تـاریخی، در الاکتفـاء بـه  شد. این دوره، به عصر ملوك الطوایف مشهور

ق) در اشـبیلیه (همـان: 484-414عبـاد (صورت سالشمارانه بیان شده است. در این میـان، از بنی

ــري ()، بنی1217 ــان: 484-403زی ــه (هم ــون (ذي)، بنی1216ق) در غرناط ق) در 478-427الن

هــود )، بنی1218بلنســیه (همــان: ق) در 478-412عــامر ()، بنی1233-1232طلیطلــه (همــان: 

ــان: 410-536( ــطه (هم ــی1245و1218ق) در سرقس ــوس 487-413افطس () و بن ق) در بطلی

توان به فتح طلیطله به دسـت )، سخن گفته شده است. از وقایع مهم این بخش، می1254(همان: 

ن مقاومـت در النون بـدوذيبنق اشاره کرد که توانست شهر را از قادر487آلفونس ششم در سال 

ق) مرابطی به اندلس براي کمـک 500-465تاشفین (بن). رفتن یوسف1243اختیار بگیرد (همان: 

، 1252به مسـلمانان، از مـواردي اسـت کـه تـوزري بـا اشـتیاق از آن یـاد کـرده اسـت (همـان: 
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پیمانـان تاشـفین بـا کمـک همبنق) کـه در آن یوسف479). همچنین، نبرد زلاقه (1291و1284

  ).1263-1259لسی توانست آلفونسو ششم را شکست دهد، با جزئیات آمده است (همان: اند

هاي ها و ویرانی)، غارت1298و1293ق) (همان: 537-500تاشفین (بنیوسفبناقدامات علی

هـود بـا مسـیحیان در هـاي پراکنـده امـراي بنیق) و درگیري501مسیحیان در شـرق انـدلس (

، از دیگر مواردي است که توزري در کتاب خود، از آنها یاد کـرده )1306-1301سرقسطه (همان: 

توان دریافت از ایـن اتفـاق رضـایت اي از پیدایش موحدین سخن گفته است که میاست. به گونه

با گسترش فزاینده تباهی مرابطین در مغرب و دور شدن آنان از آیین، همـه نمادهـا «داشته است: 

وتـاز بـود. ایشـان بـر تی گرایید. ستم فراگیر شد و باطل در تاختو شعایر دینی به خاموشی و سس

تر از ایشـان سفارش خداوند در باره رعایت بندگانش چشم بربستند و بسان چارپایـان و یـا پسـت

-1315: 3(همـان، ج» تـومرت] را آوردشدند. در چنین دورانی بود که خداوند، امـام مهـدي [ابن

1316 .(  

ق) بـانی 524تـومرت (د. ء با وصف موجز و همراه بـا تمجیـد دوره ابنتاریخ اندلس در الاکتفا

)، ابویعقـوب 1318ق) (همان: 558-541علی (بن)، عبدالمومن1316-1314: 2موحدین (همان، ج

ـــــــــف ـــــــــان: 580-558عبدالمؤمن (بنیوس ـــــــــف 1319-1318ق) (هم ) و ابویوس

رسد. تـوزري در به پایان می)، 1320-1319ق) (همان: 595-580عبدالمؤمن (بنیوسفبنیعقوب

» امیۀ، و ما اضیف الیهـا مـن اخبـار الانـدلسکملت دولۀ بنی«پایان این بخش چنین نوشته است: 

ق) نویسنده 463عبدالبر (د. ). توزري در چند مورد به وقایع دیگر مانند درگذشت ابن1322(همان: 

-1268ر بلنسـیه (همـان: ق د481کتاب الاستیعاب فی معرفۀ الاصـحاب و سـیل ویرانگـر سـال 

  ) اشاره کرده است.1269

خبـر ملـوك بنـی العبـاس «بخش پایانی کتاب به خلافت عباسی اختصاص دارد که با عنوان 

). این بخش کتاب نیز با محوریت خلفا، یعنـی از 1323: 3آمده است (همان، ج» رحمهم الله تعالی

صفحه بیان شده اسـت. در توصـیف  351ق) در 555-530ق) تا المقتفی بالله (136-132سفاح (

هـاي ظـاهري و اخلـاقی، وزیـر، کاتـب، هر خلیفه، ابتدا از اصل و نسب، چگـونگی بیعـت، ویژگی

حاجب، مهر و خاتم وي سخن گفته شـده و سـپس، برخـی از وقـایع هـر دوره یـاد شـده اسـت. 

ی (همـان: اند از: بناي شـهر بغـداد بـه دسـتور منصـور عباسـترین مطالب این بخش، عبارتمهم

)، برامکـه و 1368-1365: 2)، قتل ابوایوب موریانی و ابومسلم خراسـانی (همـان، ج1349-1353

)، 1441-1434)، درگیـري امـین و مـأمون (همـان: 1424-1408ماجراي سرنگونی آنها (همان: 
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  ). 1473-1471: 3داستان حمایت معتصم از ماجراي خلق قرآن (همان، ج

ق)، مطالـب دیگـر 334-232ق) و ابتـداي دوره دوم (232-132( به غیر از دوره اوّل عباسی

اختصار آمده است. در بخش عباسیان، کاملاً متـأثر از تـواریخ عمـومی از جملـه مـروج ها بهبخش

الذهب مسعودي است (بنگرید به ادامه مقاله). علاوه بر اطلاعات تـاریخی، برخـی مطالـب ادبـی و 

  ).1459و1449، 1412،1440، 1360خش آمده است (همان: حکایات مربوط به خلفا نیز در این ب

  نگاري توزري در الاکتفاء فی اخبار الخلفاءهاي تاریخ. ویژگی3

تـوان بـه شـیوه از توزري فقط الاکتفاء فی اخبار الخلفاء در دست است و از روي این کتاب می

تـه شـد، بـا محوریـت خلفـا و تر در باره آن گفنگاري خلفا که پیشنگاري وي پی بُرد. تاریختاریخ

شـود و بـه همـین دلیـل، نگـارش تـاریخ در الاکتفـاء بـر اسـاس موضـوع احوال آنها نوشـته می

محوري) است که البته با سبک نگارش سالشمارانه (حولیات) تلفیق شده اسـت. بـه نظـر (موضوع

شـرق و غـرب  رسد که اتخاذ این شیوه، مرهون آشنایی عمیق مؤلف با منابع گوناگون تاریخیمی

شـود. حـوادث تـاریخی در کتـاب، بـا جهان اسلام است که در بخش منابع کتاب به آنها اشاره می

-530و ولادت ایشان، آغاز و تـا روز بیعـت بـا المقتفـی باللـه عباسـی ( سیره حضرت رسول

ق در شرق اسلامی و اخبار دولت موحدین در غـرب اسـلامی تـا فرمـانروایی 530ق) در سال 555

یابد. با وجود این، توزري از خلفاي ق) ادامه می595-580عبدالمؤمن (بنیوسفبنوسف یعقوبابوی

ق) و الناصـر لِـدین اللـه 575-566ق)، المستضئ بأمر اللـه (566-555عباسی مانند المستنجد ( 

ق)، چیزي نگفته است. او تنها به شـیوه سالشـمار متکـی نیسـت و در خلـال سـنوات 575-622(

تفصـیل و در وعات مهم و مورد توجه خود را در درون شیوه سالشمار جـاي داده و بهمختلف، موض

  ).742-703: 2یک جا از آنها سخن به میان آورده است (همان، ج

روش توزري در نگارش کتاب، ساده و روان و عموماً خالی از صناعات ادبی اسـت. اسـتفاده از 

اي است که خواننده جاي کتاب، به گونهدر جايعبارات موجز و زیبا و وصف روشن و دقیق وقایع 

ــد. در یــک مــورد، پاســخ فــردي (اعرابــی) را بــه آســانی بــه مقصــود نویســنده دســت میبه یاب

هاي غامض استفاده شده بود، توضـیح داده اسـت عبدالملک که در آن از لغات و ترکیببنسلیمان

، مسجع و موزون اسـت (همـان، ). در برخی موارد نیز سبک نگارش مطالب1038-1036(همان: 

  ).1318و1314: 3ج

رود. آنجا که قصد دارد در بـاره نگاري توزري به شمار میهاي تاریخایجاز و اختصار، از ویژگی
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زیاد سخن بگوید، ترس و نگرانـی خـویش را از طولـانی بنهاي سپاهیان مختار و عبیداللهدرگیري

وَ «). در مواقعی نیز براي جلوگیري از اطنـاب، بـه 808: 2شدن مطالب ابراز داشته است (همان، ج

 ).388و222: 1اکتفا کرده است (همان، ج» قیل غیر ذالک

الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، اثري نقلی است که داوري در بـاب روایـات اغلـب جایگـاهی در آن 

یـان آورده عباده خزرجـی بـه دسـت جنّبنندارد. البته در یک مورد وقتی مطلبی در باره قتل سـعد

  ).237ابراز داشته است (همان: » والله اعلم«است، تردید خود را با 

نگاري توزري، حذف سلسله راویان و اسانید روایات است که بـه هاي تاریخترین ویژگیاز مهم

نویسـد: کند، چنین میشود. مواقعی که راویان را حذف میاشکال گوناگون در متن کتاب دیده می

). یا اینکه روایت مشهور را در 1458: 3(همان، ج» حدث فلان«) یا 141(همان:  »روي عن فلان«

، 148، 34: 1(همـان، ج» رُوي«آورد: هاي دیگـر را ایـن چنـین مـیآورد و سپس، روایتابتدا می

؛ 149-148: 1(همــان، ج» قیـل«)، 665: 2(همـان، ج» یـروي«، »663: 2؛ همـان، ج411و321

)، 548: 2؛ همـان، ج198-197: 1(همان، ج» یُقال«)، 1342و1325: 3؛ همان، ج663: 2همان، ج

قـال «)، 653: 2؛ همان، ج364و302: 1(همان، ج» ذُکر«)، 140: 1(همان، ج» و منهم من رأي«

). بـا وجـود 480(همان: » رُوي عن بعض اهل النسب«)، 210: 1(همان، ج» ناس من اهل العراق

» قالـت عایشـۀ«مستقیم) آورده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه: این، گاهی روایات را با نام راوي اوّل (

  ).157(همان: » الاکوعبنقال سلمۀ«)، 150(همان: 

گیـري از اشـعار بـراي تبیـین و توضـیح وقـایع نگاري توزري، بهرههاي تاریخاز دیگر ویژگی

ارد بیت شـعر در الاکتفـاء وجـود د 271شده نشان داد در مجموع، هاي انجاممختلف است. بررسی

گنجـد؛ امـا که بررسی دقیق استشهادات شعري، نیازمند پژوهشی مستقل بوده و در این مقاله نمی

نگاري رایج در جهان اسلام که در آن از استشـهادات شـعري نکته مهم اینکه توزري از شیوه تاریخ

ی کـه شد، آگاهی داشت. در میـان شـاعرانبراي تبیین و توضیح بهتر اطلاعات تاریخی استفاده می

ثابت (د.ح. بنشود. حسانهاي مختلف تاریخی دیده میتوزري اشعاري از آنها آورده، شاعران دوره

) و نیـز 475-474ق) (همان: 50مالک الانصاري (د.ح. بن) و کعب473و273، 149ق) (همان: 50

  کند. از شاعران مخضرم که قبل و بعد از اسلام را تجربه کرده بودند، یاد می

ق) از شاعران عصـر 84حِطّان (د. بنتوان از این افراد نام برد: عِمراندوره اموي، می از شعراي

ق) (توزري، 110)، فَرَزْدَق (د. 580: 2، ج2008) (توزري، 70: 5، ج1989عبدالملک اموي (زرکلی، 

عبـدالملک بن) از شاعران برجسته و سرشناس عرب کـه در دربـار ولید1153-1150: 2، ج2008
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، کثیـر عـزه، از شـعراي »)فـرزدق«المعارف تشـیع، ذیـل ق) حضور داشت (خدایار، دائرة86-96(

ق) که اصـالتی 74فاتک الاسدي (د. بنخُریمبن) و ایمن316: 2، ج2008معروف کیسانی (توزري، 

) و تـوزري اشـعاري از وي در بـاره 316: 1، ج1415حجر، (ابن شامی داشت و در کوفه ساکن بود

  ).476: 1، ج2008م آورده است (توزري، قتل خلیفه سو

علی خزاعـی (د. بناز شاعران دوره عباسی نیز اشـعاري در کتـاب الاکتفـاء وجـود دارد: دِعبـل

ابراهیم بن)، اسـحاق1470-1469و758-757: 2ق) شاعر و نویسنده بزرگ شیعی (همـان، ج246

ــیق230الموصــلی (د.  ــه موس ــدد در زمین ــار متع ــنده آث ــاعر و نویس ــان، جق) ش ، 1408: 3ی (هم

) 1424-1423ق) شاعر برجسته و مبتکر فن زهدیات (همـان: 213)، ابوالعِتاهیه (د. 1432و1424

ق) شـاعر و مؤلـف منتخبـات شـعر عـرب، از دیگـر 284-206عُبیدالله بُحتري (بنو ابوعباده ولید

). از 1505شاعران عصر عباسی اسـت کـه تـوزري از اشـعار آنهـا اسـتفاده کـرده اسـت (همـان: 

ق) شاعر، فقیه و محدث اهل تاهرت نیز نام برده اسـت کـه 296سهل التاهرتی (د. بنحمادبنبکر

). از وي 63: 2، ج1989به مشرق اسلامی سفر کـرد و مـدتی در بصـره حضـور داشـت (زرکلـی، 

  ).583-581: 2، ج2008آورده است (توزري،  اشعاري در باره شهادت امام علی

س در استشهادات شعري، این گونه است که تـا حـدّ امکـان سـعی دارد نـام الکردبوشیوه ابن

قـال «) یـا 610و606(همان: » قال الشاعر«گوید: شاعر آورده شود؛ در غیر این صورت، گاهی می

). البته 1335: 3(همان، ج» بعض شعراء«) یا 1522: 3؛ همان، ج1024و712(همان: » احد الشعراء

گونه آگـاهی از شـاعر ). گاه هیچ323و151: 1کند (همان، جاکتفا می» لقا«در برخی موارد نیز به 

). در یــک مــورد، 1487: 3؛ همــان، ج703و692: 2؛ همــان، ج382: 1دهــد (همــان، جارائــه نمی

آورده و ادعا کرده که در کتاب یتیمۀ الدهر وجود دارد؛  1محمد التنوخیبناشعاري از ابوالقاسم علی

شـمّاس اسـتفاده بن). از اشعار فردي به نام عتبۀ1647-1645: 3همان، جکه چنین نیست (درحالی

). در بخـش تـاریخ انـدلس و در 1070: 2کرده که هیچ آگاهی از وي در دست نیست (همـان، ج

بدون اشاره به نـام شـاعر آورده اسـت کـه  2تاشفین در نبرد زلاقه، یک بیت شعربنستایش یوسف

ق) است و شاعر، آن را در مدح معتصم عباسی هنگامی کـه 231م (د. ها نشان داد از ابوتَمّابررسی

                                            
، فقیه، محـدث، مـتکلم و شـاعر »ریحانۀ الندماء«محمد تنوخی، معروف به تنوخی کبیر، ملقب به بن. ابوالقاسم علی1

  ).394-393: 2؛ ثعالبی، ج78: 12ق) (خطیب بغدادي، ج364-334لله عباسی (عصر مطیع

تمام بشـرح الخطیـب التبریـزي، تحقیـق (دیوان ابی» مَوکلا بیفاع الارض یَفرَعُهُ مِن خفّۀ الخَوف لا من خفۀ الطَرِب. «2

  تا).محمد عبده عزام، المجلد الاوّل، القاهرة: دارالمعارف، بی
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  ).1264: 3عموریه را بازپس گرفت، سروده بود (همان، ج

 . منابع الاکتفاء فی اخبار الخلفاء4

ترین منابع توزري در نگارش الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، منابع متقدم تـاریخی اسـت. تنـوع مهم

اطلاع توزري از منابع تاریخی است که تـا زمـان نویسـنده در شـرق و دهنده خوبی نشانمنابع، به

غرب اسلامی به نگارش درآمده بود. منابع مکتوب در نگارش الاکتفاء فـی اخبـار الخلفـاء را بـه دو 

توان تقسیم کرد: الف. منابع مکتوب مشخص و قابل شناسـایی؛ ب. منـابع مکتـوب دسته کلی می

  نامشخص و غیرقابل شناسایی. 

  الف. منابع مکتوب مشخص و قابل شناسایی 

اي از منـابع مکتـوب کـه اند: دسـتهاین دسته از منابع، به دو شیوه در کتاب ارجـاع داده شـده

  توزري به نام نویسنده یا عنوان کتاب اشاره کرده است:
  ارجاع  نوع منبع  نویسنده  عنوان کتاب  ردیف

1  
السیرة و المبتدأ و 

  المغازي

اسحاق (د. ابن

  ق)152
  سیره

، 144: 1(همان، ج

  )281و168

2  
تاریخ 

  خیاطبنخلیفۀ

خیاط (د. بنخلیفۀ

  ق)240
  )669: 2(همان، ج  خلفانگاري

  الامامۀ و السیاسۀ  3
قتیبه دینوري (د. ابن

  ق)276
  تاریخ عمومی

، 538: 1(همان، ج

  )770و543

4  
مروج الذهب و 

  معادن الجوهر
  تاریخ عمومی  ق)346مسعودي (د. 

؛ 561ن: (هما

  )1344: 2همان، ج

  معجم الصحابۀ  5
محمد بنعبدالله

  ق)317البغوي (د. 

هاي نامهفرهنگ

تاریخی 

  نگاري)(صحابه

  )278: 1(همان، ج

6  
 فی الاستیعاب

  الاصحاب معرفۀ

عبدالبر (د. ابن

  ق)463

هاي نامهفرهنگ

تاریخی 

  نگاري)(صحابه

  )279(همان: 
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8  
 کتاب من المختار

  هیوالملا اللهو

خرداذبه (د. ابن

  ق)300
  )1566: 3(همان، ج  موسیقی

  الموطأ  9
انس (د. بنمالک

  ق)179
  منابع حدیثی

، 472: 1(همان، ج

؛ همان، 529و482

  )1069: 2ج

  صحیح بخاري  10
اسماعیل بنمحمد

  ق)256بخاري (د. 
  )414: 1(همان، ج  منابع حدیثی

  صحیح مسلم  11
حجاج بنمسلم

  ق)261نیشابوري (د. 
  )1321: 2(همان، ج  نابع حدیثیم

اي دیگر از منابع مکتوب که فقط نام نویسنده را آورده است؛ اما مشـخص نکـرده کـه از دسته

  کند.کدام اثر یا آثار آنها نقل می

  ارجاع  شدهمطلب نقل  نویسنده  عنوان کتاب  ردیف

  نامشخص  1
  ابومخنف ازدي 

  ق)157(د. 

سال درگذشت 

  عبدالمطلب
  )139: 1(همان، ج

  نامشخص  2
  مثنی بنابوعبید معمر

  ق)209(د. 

سال درگذشت 

  عبدالمطلب
  )139(همان: 

  ق)145مقفع (د. ابن  نامشخص  3
سال درگذشت 

  عبدالمطلب
  )139(همان: 

  ق)256بکار (د. بنزبیر  نامشخص  4

ملجم و نسب ابن

عاص بنعزل سعید

  از امارت مدینه

-575: 2(همان، ج

  )644و  576

  نامشخص  5

بوبکر ا

عبدالله بنیحییبنمحمد

  ق)335صولی (د. 

قتل حلاج، مطلبی 

در باره مقتدر 

  عباسی

 3(همان، ج

و  1604-1607:

1617(  
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  ب. منابع مکتوب نامشخص و غیرقابل شناسایی 

هاي تـاریخی، توزري در سراسر کتاب، از افرادي نام برده است کـه در زمـان خـود در زمینـه

نگـاران، جغرافیانویسـان، محـدثان و فقیهـان، از شـده بودنـد و تاریخ جغرافیایی و حدیثی شناخته

هـا را از کـدام اند؛ اما مشخص نیست تـوزري ایـن روایتهاي آنها در آثار خویش بهره بردهروایت

  منبع مکتوب به دست آورده است. 

  ارجاع  شناسه راوي  نام راوي  ردیف

  ق)32(د.  1سفینه  1
و  صحابی پیامبر

  راوي حدیث
  )595-594: 1همان، ج(

  ق)35کنانه (د. ح.   2
مولی صفیه، همسر 

  و راوي حدیث پیامبر
 )461(همان: 

3  
زید حارثه کلبی (د. بناسامۀ

  ق)54

صحابی پیامبر و راوي 

 حدیث
 )400(همان: 

  ق)58عایشه (د.   4
و راوي  همسر پیامبر

  حدیث

-105(همان: 

  )371-370و152

  وفیمضرّب العبدي الکبنحارثۀ  5
و  صحابی پیامبر

  راوي حدیث
  )372(همان: 

  ق)68عباس (د. بنعبدالله  6
و  صحابی پیامبر

  راوي حدیث

، 177، 149(همان: 

: 2؛ همان، ج392و386

750(  

  مسلم الازديبنحُمید  7

از یاران 

الجوشن و ذيبنشَمِر

  2شاهد واقعه کربلا

  )736: 2(همان، ج

8  
  عبدالله انصاري بنجابر

  ق)73(د. 

صحابی و از َمکَّثرین 

  حدیث
  )176: 1(همان، ج

  )381(همان:   صحابی و راوي حدیث  الخطاب بنعمربنعبدالله  9

                                            
  ).315: 5ه نامیده است (طبري، جمافنبنکثیر، وي را سفینۀ. ابن1

  ).447 -445: 5. ابومخنف، از وي روایت کرده است (ر.ك: طبري، ج2



 

  105 ی اَخبار الخُلَفاءالکردبوس التُوزَري در  َالاکتِفاء فِنگاري ابنشناسی تاریخروش

  
  ق)73(د. 

10  
  الاکوع الاسلمی بنسلمۀ

  ق)74(د. 
  )157(همان:   صحابی و راوي حدیث

11  
  شُراحیل الشعبی بنعامر

  ق)100(د. 
  تابعین و راوي حدیث

، 843، 841: 2(همان، ج

و  856، 851-852

943(  

  )670-669(همان:   تابعین و مفسر  ق)104جَبر (د. بنمُجاهد  12

  )175: 1(همان، ج  تابعین و راوي حدیث  ق)105(د.  بریدةبنعبدالله  13

14  
یزید الأَسیّدي (د. بنعمر

  ق)109

والی شرطه بصره در 

  1زمان حجاج
  )1148: 2(همان، ج

15  
. کعب القرضی (دبنمحمد

  ق)120
  )148: 1(همان، ج  عالم و مفسر قرآن

16  
ذکوان القرشی بنعبدالله

  ق)130(ابوالزَّناد) (د. 
  )1069: 2(همان، ج  فقیه

  عالم و قاضی کوفه  ق)136عمیر (د. بنعبدالملک  17
-922و  893(همان: 

930(  

 )995(همان:   2فقیه و محدث مصري  ق)175سعد (د. بناللیث  18

19  
براهیم الانصاري ابنیعقوب

  ق)182(قاضی ابویوسف) (د. 
  القضاتفقیه و قاضی

-1406: 3(همان، ج

  )1416و  1407

20  
موسی بغدادي بنَیقْطینبنعلی

  )218(د. 
  )1384(همان:   فقیه و متکلم شیعی

  )130-129: 1(همان، ج  محدث  ق)202(د.  ربیعۀبنضمرة  21

  ق)213(د.  اشرسبنثمامۀ  22
و ساکن ادیب معتزلی 

  بصره
  )1453: 3(همان، ج

                                            
 .69: 5. زرکلی، ج1

  ).248: هماناي ایرانی و از اهالی اصفهان بود (. از خانواده2



 

106 

    

106 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

23  
  قتیبۀ الباهلی بنسلمبنسعید

  ق)217(د. 
  )1399(همان:   والی سند و ارمینیه

24  
سلام الجمحی (د. بنمحمد

  ق)231
  )881: 2(همان، ج  1ادیب و عالم

25  
حمدان الندیم بناحمدبنعبدالله

  ق)309(د. 
  )1589: 3(همان، ج  2از ندیمان خلفاي عباسی

26  
  خفیف الشیرازي بنمحمد

  ق)371(د. 

گذار عارف و صوفی، بنیان

  3طریقت خفیفیه

-1608و  1607(همان: 

1612(  

  )1457(همان:   ---  جعفر الانماطیبنمحمد  27

  )1458(همان:   ---  الغازيبنمحمد  28

  )878: 2(همان، ج  راوي حدیث  السري السلمیبنعبدالقاهر  29

  )647-646: 1ان، ج(هم  ---  حسنبنمحمد  30

  )671: 2(همان، ج  ---  سعیدبنسلمۀ  31

  )1069(همان:   ---  سعیدبنیحیی  32

  )1421: 3(همان، ج  ---  هریمبنسعید  33

  )1440(همان:  ---  واضحابن  34

نها بـا آهایی را که از لاي مطالب مربوط به صدر اسلام، گزراششده، در لابهعلاوه بر منابع گفته

شود. اسرائیلیات، اصطلاحی در معارف اسلامی است شود نیز دیده میسرائیلیات نام برده میعنوان ا

که به آن دسته از روایات و قصص و مفاهیم اشاره دارد که نه در قرآن و احادیث نبـوي، بلکـه در 

یی، سـرادارنـد و حاصـل جریـانی از داستاناسرائیل ریشه تعالیم امم پیشین (امم سالفه) مانند بنی

هاي مختلـف، از جملـه پردازي و غیره است که بیشتر توسط یهودیان نومسلمان وارد حوزهاسطوره

هاي مختلفی در باره پیـدایش و ايحدیث شدند. این روایات، مشتمل بر حکایات، قصص و افسانه

هاي دنیـا و نظـایر شکل کره زمین، قصص انبیا، سرچشمه رودها، وصف بهشت و جهنم، شـگفتی

ق)، 32ق)، کعــب الأحبــار (د. 110منبــه (د.ح. بنســتند. در ایــن میــان، افــرادي ماننــد وهبآن ه

                                            
کتـب العلمیـۀ، سلام الجمحـی، طبقـات الشـعراء، بیـروت: دارالبن. کتابی با عنوان طبقات الشعر نوشته است (محمد1

  م).2001

  .365: 1. یاقوت حموي، معجم الادبا، ج2

 .112: 8. خطیب بغدادي، ج3
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ق) هسـتند کـه اسـرائیلیات بـا آنهـا پیونـد 63عاص (د.ح. عمروبنبنق) و عبدالله59ابوهریره (د. 

ق)، این دسته اطلاعـات را 345مسعودي (د. »). اسرائیلیات«خورده است (حاج منوچهري، دبا، ذیل 

تـوان آنهـا را پـذیرفت و نـه رد ات و اخباري به روایت اصحاب حدیث دانسته است که نه میروای

منبه نام برده و وي را در زمره مورخـان بن). توزري از وهب217-216: 2، ج1409کرد (مسعودي، 

) و 458: 1) و از ابوهریره مطلبی در باره قتل عثمـان (همـان، ج139: 1، ج2008دانسته (توزري، 

  ).218آورده است (همان:  از کعب الأحبار روایتی در باره اسامی پیامبرنیز 

  نتیجه

نگار قرن ششم هجـر،ي ماننـد بسـیاري از دانشـمندان برجسـته الکَردَبوس اَلتَوزَري، تاریخابن

مغربی، براي کسب دانش به مصر و اسکندریه سفر کرد و در بازگشت به مغـرب، اثـري مفصـل و 

عمومی اسلام از سیره نبوي تا روزگار خویش نوشت. بررسی الاکتفاء فی اخبـار  جامع در باره تاریخ

الخلفاء نشان داد که نویسنده از منابع تاریخیِ شـرق اسـلامی آگـاهی داشـت و در روش و شـیوه 

ویژه مروج الذهب و معادن الجوهرِ مسـعودي بهـره بـرده اسـت. شـیوه تـألیف نگارش، از آنها، به

صـورت سـاده و روان نوشـته شـده و هاي سالشمار و موضوعی است که بهوهکتاب، تلفیقی از شی

نـدرت بـه علـت و انگیـزه حـوادث و کمتر به نقد آراي پیشینیان پرداخته است و در بیان وقایع، به

رویدادها توجه دارد. نیز بیشتر بر تاریخ سیاسی و نظامی (فتوحات) تکیه دارد و از تـاریخ اجتمـاعی 

اب وي خبري نیست. توزري از میراث غنـی ادب عربـی نیـز در نگـارش کتـاب و اقتصادي در کت

بهره جسته و از اشعار در توضیح و تبیین مطالب اسـتفاده کـرده اسـت. محوریـت اصـلی در ایـن 

نگـاري هاي مختلف تاریخ تا قرن ششم هجري در تاریخکتاب، با خلفاست و با وجود نگارش گونه

م توزري پیوند خورده است. اظهارنظر همدلانه در خصوص باورهاي مغرب اسلامی، خلفانگاري با نا

  رود.نگاري توزري به شمار می، از نکات جالب توجه تاریخویژه در قیام امام حسینشیعی، به

  منابع

التکملـۀ لکتـاب م)، 1995بکر القضـاعی البلنسـی (ابیبنعبداللهبنالابار، ابوعبدالله محمدابن

  .لسلام الهراس، بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیعالصلۀ، تحقیق عبدا

م)، الاکتفاء فـی اخبـار 2008محمد (بنالقاسمابیبنالکردبوس التوزري، ابومروان عبدالملکابن

 : عماده البحث العلمی.طبعۀ الأولی، مدینۀعبدالله الغامدي، بنالخلفاء، تحقیق صالح

 .دراسۀ عبدالقادر بوبایه، لبنان: دار الکتب العلمیۀبار الخلفاء، م)، الاکتفاء فی اخ2009ـــــ (
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، تحقیق عـادل احمـد الاصابۀ فی معرفۀ الصحابۀق)، 1415علی (بنحجر عسقلانی، احمدابن

  عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیۀ.

، جمـرة انسـاب العـرب م)،1983ق/1403حزم الاندلسـی (بناحمدبنحزم، ابومحمد علیابن

 .دار الکتب العلمیۀبیروت: 

خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادي، تهران: انتشارات علمـی و )، مقدمه ابن1375خلدون (ابن

 فرهنگی، چاپ هشتم.

الکردبوس، تحقیق احمـد م)، تاریخ الاندلس لابن1971عمر (بنعلیبنشباط التوزري، محمدابن

 .هد الدراسات الاسلامیۀمعمختار العبادي، مدرید: 

، تحقیق احمد العبادي، مدریـد: معهـد الدراسـات صلۀ السمط و سمۀ المرطم)، 1971ـــــ (

 الاسلامیۀ.

، تحقیـق تـاریخ مدینـۀ دمشـقم)، 1995( اللههبۀبنالحسـنبنابوالقاسـم علیعساکر، ابن

 .دار الفکر للطباعۀ، بیروت: غرامۀ العمرويبنعمرو

  ، بیروت: دار الفکر.البدایۀ و النهایۀم)، 1986عمر القرشی (بنفداء اسماعیلکثیر، ابوالابن

نشـر )، تشکیلات اسلامی، ترجمه سـید جمـال موسـوي، مشـهد: به1393انورالرفاعی، محمد (

  (انتشارات آستان قدس رضوي).

، قـاهره: دار ، ترجمه السید یعقوب بکرطبعۀ الثانیهتا)، تاریخ الادب العربی، بروکلمان، کارل (بی

 المعارف.

 حسـنی ، تحقیـق حسـنالتجانی رحلۀم)، 1981احمد (بنمحمدبنعبدالله ابومحمد التجانی

  .للکتاب العربیۀ طبعۀ الأولی، تونس: الدارعبدالوهاب، 

، بیـروت: چـاپ یتیمۀ الدهر فی محاسن اهـل العصـرق)، 1420محمد (بنثعالبی، عبدالملک

  مفید محمد قمیحه.

 م)، معجم الاعلام، قبرس، لیماسول: الجفان و الجابی.1987ام عبدالوهاب (الجابی، بس

، تهـران: 8، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج»اسرائیلیات«)، 1367حاج منوچهري، فرامرز (

  مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

ن نهایـۀ القـرالکردبـوس (ابن«ق)، 1440حمادي، ایمان محمود و علاء حامد جاسم حمـادي (

، مجلـۀ ») منهجه و موارده فی کتابه الاکتفاء فی اخبار الخلفـاءالسادس أو بدایۀ السابع الهجریین

 (کانون الأوّل). 127الآداب، العدد 
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، دائرة المعارف تشیع، جلد دوازدهم، تهران: نشر شـهید »فرزدق«)، 1386حسین (خدایار، غلام

  سعید محبی.

م)، تاریخ بغداد، تحقیق بشار عـواد معـروف، 2002ثابت (بنعلیبنابوبکر احمد خطیب بغدادي،

 بیروت: دار الغرب الاسلامی.

م)، سیر اعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنـاووط، 1985عثمان (بناحمدبنذهبی، ابوعبدالله محمد

  .مؤسسۀ الرسالۀبیروت: 

ن: پژوهشکده نگاري اسلامی، ترجمه مصطفی سبحانی، تهرا)، تاریخ1389اف (رابینسن، چیس

  تاریخ اسلام.

 )، تاریخ اندلس از آغاز تا عصر الملوك الطوایف، تهران: سمت. 1396روغنی، شهره (

 م)، الاعلام، بیروت: دار العلم للملایین.1989زرکلی، خیرالدین (

آفرین انصاري، تهران: مرکز نشر )، مدخل تاریخ شرق اسلامی، ترجمه نوش1366سواژه، ژان (

 دانشگاهی.

  .مؤسسۀ دار الهجرةتا)، نهج البلاغه (نسخه مصحح)، قم: لح، صبحی (بیصا

، طبعـۀ الـأولییوسـف بمـراکش، م)، فهرست مخطوطات خزانـۀ ابن1994العربی (بنالصدیق

 بیروت: دار الغرب الاسلامی.

  م)، تاریخ الرسل و الملوك، بیروت: دار التراث.1967جریر (بنطبري، محمد

دار ، تـونس: طبعـۀ الثالثـۀ، خلاصۀ التـاریخ التونسـیق)، 1373( عبدالوهاب، حسن حسنی

  .الکتب العربیۀ

وسطی، ترجمه اسـدالله علـوي، مشـهد: )، درآمدي بر تاریخ اسلام و قرون 1370کاهن، کلود (

 هاي اسلامی آستان قدس رضوي.بنیاد پژوهش

  الاسلامی.، بیروت: دار الغرب تراجم المؤلفین التونسیینم)، 1994محفوظ، محمد (

، حققـه الذیل و التکملۀم)، 2012عبدالملک الانصاري المراکشـی (بنمحمدبنمراکشی، محمد

 شریفه و بشار عواد معروف، تونس: دار الغرب الاسلامی.بنو علق علیه احسان عباس، محمد

ق)، مروج الذهب و معـادن الجـوهر، تحقیـق اسـعد 1409حسین (بنمسعودي، ابوالحسن علی

 .دار الهجرةقم: داغر، 

نگاري فارسی سـامانیان، غزنویـان، سـلجوقیان، ترجمـه )، تاریخ1391میثمی، جولی اسکات (

 محمد دهقانی، تهران: نشر نی.
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، دانشـنامه جهـان اسـلام، »نگاري اسـلامیتاریخ/ تاریخ«)، 1393ناجی، محمدرضا و دیگران (

 ، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: نشر کتاب مرجع.6ج

، تهـران: مرکـز دائـرة دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، »توزر«)، 1367ناجی، محمدرضا (

  المعارف بزرگ اسلامی.

نامه تـاریخ ، فصـل»نگاريشـیعه؛ بنیانگـذار دانـش صـحابه«)، 1390پناه، محمدرضا (هدایت

 اسلام، شماره چهارم.

 البلدان، بیروت: دار صادر. م)، معجم1995عبدالله الرومی (بنیاقوت حموي، ابوعبدالله یاقوت

، تحقیـق احسـان عبـاس، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلی معرفۀ الأدیـبم)، 1993ـــــ  (

  بیروت: دار الغرب الاسلامی.


